PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019

EDITAL Nº 004/2019

Dispõe sobre a forma de encaminhamento dos títulos para
pontuação na prova de títulos e dá outras providências.
A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI denominada AMAI, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de natureza civil, com prazo de duração indeterminada,
localizada na Rua Floriano Peixoto, N.º 100, na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina,
regendo-se por Estatuto Social, por sua Presidente a Prefeita de São Domingos – SC, Sra.
Eliéze Comachio, no uso de suas atribuições legais, informa os procedimentos para
encaminhamento dos títulos para pontuação na prova de títulos conforme previsto no item 7.1
“b” do Edital do Processo Seletivo.
a) Para apresentação dos títulos o candidato deverá encaminhar à Empresa EPBAZI um
envelope identificado da seguinte forma:
À EPBAZI LTDA
Rua Anita Garibaldi 147 Sala 02A Ed. José Gonzatti - Centro – Xanxerê – SC – CEP:
89820-000 com a seguinte Informação – TÍTULOS Processo Seletivo AMAI.
1. A forma de envio poderá ser por SEDEX através dos Correios ou entregues
diretamente no Escritório no endereço acima.
1.1.
O Candidato que enviar por SEDEX, deverá postar o envelope contendo o
requerimento e os títulos até dia 02/05/2019, encaminhar via e-mail
epbaziconsultoria@gmail.com, cópia do comprovante de postagem para a
empresa acompanhar e rastrear o objeto.
1.1.1. A AMAI e a EPBAZI não se responsabilizam por atrasos ou extravios de
envelopes por parte dos Correios, sendo de responsabilidade do
Candidato seu envio até o endereço da empresa.
1.2.
O candidato que optar por entregar na empresa deverá realizar em dias úteis
até a data de 08/05/2019 das 07h30min às 11h30min e das 13h30min as
17h00min, sendo lhe entregue o protocolo do mesmo.
1.3.
Os títulos deverão ser encaminhados em cópia autenticada em cartório
acompanhados do requerimento anexo VI do Edital do Processo Seletivo.
Publique-se o presente edital para que surtam seus efeitos legais.
Xanxerê – SC, 28 de abril de 2019.
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Presidente
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